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TERRA DA ABUNDÂNCIA, TERRA DA MISÉRIA:  

USURPAÇÃO SINERGÍSTICA DE RECURSOS EM MASSINGIR1 

 

Natacha Bruna 

 

 

RESUMO:  

 

Massingir é uma área com elevado potencial no que diz respeito à terra, fontes de água e à 

biodiversidade, com grande possibilidade de responder às actuais crises globais. Recentemente, 

hospedou uma série de projectos incluindo de biocombustível (etanol), reabilitação da barragem 

(para produção de energia e irrigação) e a reconstituição de uma área de conservação/turismo (o 

Parque Nacional do Limpopo); todos eles respondendo a preocupações ambientais globais e, ao 

mesmo tempo, a objectivos económicos. Deste modo, a crise ambiental não deve ser encarada 

como um fenómeno isolado nas dinâmicas actuais de acumulação de capital. Pelo contrário, uma 

característica muito distinta das dinâmicas de procura de terras na actualidade é a convergência 

de múltiplas crises, incluindo a alimentar, energética, ambiental e financeira. O caso de Massingir 

ilustra como a usurpação de recursos pode, na base de criação de sinergias, responder à 

convergência de múltiplas crises. Ao analisar as dinâmicas de mudança no uso, alocação e posse 

de terra, é possível compreender como os meios de subsistência rurais são moldados e afectados. 

Os riscos relacionados com a segurança e a soberania alimentares, a perda de controlo do acesso 

aos recursos, a redução consistente do conjunto de estratégias de subsistência e os conflitos 

intercomunitários sobre recursos escassos, são as principais implicações de implementação de 

políticas “inteligentes ao clima”. Em conclusão, a implementação das políticas de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas tem se tornado a nova força motriz da usurpação de recursos 

no contexto de "disputa de recursos".  

 

 

Palavras-chave: usurpação de recursos; alterações climáticas; conservação; biocombustível; 

subsistência rural. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a história, foram identificadas três ondas de alienação terrestre em África (Moyo et al, 

2019). Os autores afirmam que a primeira onda teve lugar no final do século XIX pela expansão 

colonizadora-colonial. A segunda, arrancou no período dos programas de reabilitação estrutural 

das instituições de Bretton Woods e que resultaram nos processos de privatização. Este processo 

de liberalização moldou as reformas agrárias em África de forma a responder às dinâmicas de 

procura e mercado internacionais. Actualmente, com a intensificação do neoliberalismo, a terceira 

onda de alienação surge com a intensificação da extracção de fontes de energia mineral e recursos 

biogenéticos. 

  

 
1 Este texto resulta de uma adaptação e tradução do artigo publicado na revista Land:  

https://www.mdpi.com/2073-445X/8/8/113 

https://www.mdpi.com/2073-445X/8/8/113
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Moçambique está actualmente no top 10 de países do mundo no que diz respeito às chamadas 

"aquisições de terra em larga escala", e no top 5 em África, com cerca de 3,9 milhões de hectares 

adquiridos por transnacionais (Land Matrix). A terceira vaga de alienação implica a usurpação de 

terras e mudanças do controlo sobre a terra, o que resulta, consequentemente, na marginalização 

alargada e expulsão das comunidades rurais, sem resolver os problemas crónicos de insegurança 

alimentar, desemprego, baixa produtividade agrícola e pobreza (Moyo et al, 2019). 

 

Analisando os amplos processos que impulsionam a corrida à terra em África, mas também na 

Ásia e na América Latina, foram identificados os seguintes factores promotores: o aumento da 

procura de alimentos a custo baixo, promoção da produção de biocombustíveis, (re)constituição 

de áreas de conservação, promoção de eco-turismo, criação de zonas económicas especiais e 

dinâmicas migratórias (Zoomers, 2010).  

 

Neste contexto, Borras, Franco, Gómez, Kay e Spoor (2018) alargam o parâmetro de inquérito 

empírico e teórico sobre a usurpação de terras e recursos naturais. Os autores salientam que, para 

além da crise alimentar, existem outros contextos inter-relacionados através dos quais a 

usurpação de recursos ocorre, como no caso de procura e produção de energia, combustíveis e 

biocombustíveis, e, mais recentemente, em resposta à crise ambiental global. 

 

Académicos afirmam que a apropriação de terras contemporânea apresenta, simultaneamente, 

continuidades e descontinuidades de ondas passadas de expropriação (Moyo et al, 2019; Borras 

e Franco, 2012). No entanto, as dinâmicas actuais mostram que a apropriação e controlo de blocos 

de terras e outros recursos naturais, envolvendo capitais de grande volume, têm-se focado na 

utilização dos recursos com carácter extractivista (onde o processo de industrialização é quase 

nulo) para responder à convergência de múltiplas crises2  (Borras e Franco, 2013), incluindo 

alimentares, energéticas e financeiras, bem como para responder às actuais dinâmicas de 

mitigação e adaptação às alterações climáticas (Borras e Franco, 2018). 

 

As actuais dinâmicas de mitigação e adaptação às alterações climáticas envolvem a promoção, 

por parte de instituições internacionais (como o Banco Mundial, FAO, IPCC, entre outros), de 

projectos e investimentos “amigos do ambiente” e “inteligentes ao clima” (Climate-smart policies) 

(WB, 2010; FAO, 2011), que incluem a promoção de projectos e investimentos que visam reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e/ou capturar carbono. Estes incluem: (1) promoção 

de investimentos considerados verdes: o caso da Portucel e plantações florestais ou o caso de 

produção de biocombustíveis pelo ProCana; (2) implementação de técnicas agrícolas 

consideradas inteligentes ao clima (climate-smart agriculture); (3) (re)constituição de áreas de 

conservação e re-estabelecimento de florestas, como é o caso do REDD+ na Reserva do Gilé, na 

Zambézia; (4) energias renováveis (eólica, hídrica e solar); entre outras.  

 

Moçambique está entre os países mais vulneráveis às alterações climáticas, mas, ao mesmo 

tempo, pela dotação de grande potencial de recursos naturais e biodiversidade que respondem 

aos objectivos globais climáticos, constitui potencial solução e alvo de tais políticas de mitigação 

e adaptação. Embora já se verifiquem processos de usurpação de terra em Moçambique 

(Mandamule, 2016; Bruna, 2017) que não estejam ligados a políticas ambientais, estes têm-se 

tornado cada vez mais frequentes.   

 
2 A convergência de múltiplas crises emerge no contexto em que os diferentes choques e rupturas resultam de diferentes 

processos de sistemas distintos (alimentar, económico, ambiental, entre outros) mas que estão inter-relacionados no que 

se refere às causas, implicações e soluções de tais crises.  
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O Distrito de Massingir enquadra-se no perfil de uma extensão de terra que constitui a solução para 

superar provisoriamente a convergência de múltiplas crises, uma vez que é altamente dotado de 

recursos naturais estratégicos. Localizado numa zona com elevado potencial de fontes de água 

(incluindo uma Barragem que também visa irrigar projectos agrícolas), a dinâmica criada entre a 

implementação de um projecto de biocombustível e a reconstituição de bloco de terra numa área 

de conservação, com objectivos de promoção de desenvolvimento turístico, mostram tendências 

concorrentes e transversais de utilização de tais recursos.  

 

Assim, explorar as novas dinâmicas de procura de recursos naturais, incluindo a terra, a água, 

recursos florestais e biodiversidade, leva-nos ao principal objectivo do trabalho, ou seja, identificar 

e explorar, através da experiência do Distrito de Massingir, as dinâmicas de alteração no acesso, uso 

e posse da terra, em particular no contexto de implementação de políticas ambientais. Deste modo, 

a pergunta de pesquisa é: como é que a usurpação sinergística de recursos, num contexto de 

convergência de múltiplas crises, molda os meios de subsistência rurais no distrito de Massingir? 

 

De uma forma geral, o estudo revela como a (re)concentração sistemática do acesso a recursos, 

que responde directamente à convergência de múltiplas crises, está incorporada num processo 

assimétrico de transformação rural, criando novos e sinergísticos veículos de acumulação e 

reduzindo, continuamente, o conjunto de estratégias de subsistência rural. 

 

 

2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO: USURPAÇÃO DE RECURSOS NA ÓPTICA DE ESTUDOS 

AGRÁRIOS CRÍTICOS  

 

A expropriação de terras/recursos e a sua relação com a acumulação primitiva de capital têm 

estado no centro de análises Marxistas e neo-Marxistas no contexto de estudos agrários críticos 

(Bernstein, 1990; Shivji, 2009; entre outros). No entanto, recentes progressos teóricos, reflectidos 

na literatura, foram feitos usando a acumulação primitiva de Marx e/ou o mais recente conceito 

de acumulação por desapropriação/expropriação de Harvey (2003) como ferramentas analíticas. 

Passou mais de uma década desde que o termo analítico "usurpação de terras" é usado para 

caracterizar os processos socialmente injustos e economicamente desiguais através dos quais 

ocorrem processos de expropriação de terra, principalmente no sul global, especialmente após a 

crise da alta dos preços dos alimentos em 2008-2009 (Zoomers, 2010; Borras e Franco, 2012; 

McMichael, 2015; entre outros). 

 

Os debates e a literatura relacionada com a usurpação de terras ilustram um denominador 

comum: a intensificação das desigualdades, dos conflitos, da injustiça social e uma deterioração 

global dos meios de subsistência rurais (Moyo et al 2019; Zoomers, 2010; Borras e Franco, 2012; 

Hunsberger et al, 2017; Mandamule, 2016; Bruna, 2017). No entanto, surge a necessidade de 

repensar as contribuições da literatura no âmbito dos estudos agrários críticos no contexto das 

alterações climáticas, visto que as políticas ambientais estão entre os principais determinantes 

dos sistemas globais actuais de produção, distribuição e consumo, que, em consequência, 

também moldarão as dinâmicas de acesso, uso e controlo dos recursos naturais (Hunsberger et 

al, 2017; Borras e Franco, 2018; Arsel, 2019; Bruna, 2021).  

Alguns estudos, com enfoque em países africanos e da América Latina, indicam que as políticas 

de conservação em resposta à actual preocupação internacional em relação às alterações 

climáticas, para além de não terem sido eficientes em alcançar os seus objectivos ambientais, 

resultaram na expropriação de terra e de recursos sem compensação adequada, com implicações 
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adversas para a subsistência de agregados familiares rurais afectados por tais projectos (Buscher 

e Arsel, 2012; Lunstrum, 2016; Bruna, 2019).  

 

Uma vez que uma característica muito distinta do que está a impulsionar a actual onda de 

usurpação de terras no Distrito de Massingir é a convergência de múltiplas crises, é necessária 

uma análise intersectorial para uma maior compreensão das dinâmicas inter-relacionadas e dos 

interesses cruzados das tendências de usurpação de terras e maior entendimento de como estas 

reestruturam as diferentes estratégias de subsistência rural.  

 

Para analisar e participar nesta discussão, adoptou-se uma lente teórica de economia política 

agrária no que diz respeito à conceptualização, ao processo e à política de apropriação e 

usurpação de terra, bem como às suas implicações para os meios de subsistência rurais. Neste 

âmbito, o estudo procura responder às quatro questões fundamentais da economia política 

agrária (Bernstein 2010) para analisar o caso do Distrito de Massingir: (i) Who owns what (relação 

de propriedade); (ii) Who does what (uso e alocação de terra); (iii) Who gets what (distribuição); 

(iv) What do they do with it (relação de produção). Estas quatro questões apresentadas por 

Bernstein foram construídas a partir de uma perspectiva histórica materialista, iniciada por 

clássicos agrários marxistas, que permite analisar cuidadosamente como os meios de produção 

são (re)distribuídos, quais são as dinâmicas das relações sociais e de reprodução, e qual é o papel 

das relações de poder nestes processos.  

 

 

3. ÁREA DE ESTUDO E MÉTODOS 

 

O Distrito de Massingir está localizado no Noroeste da Província de Gaza, região sul de 

Moçambique, e é limitado, a Oeste, pela República da África do Sul. A superfície do distrito é de 

5.698 km2 e a sua população está estimada em cerca de 33 mil habitantes (GdM, 2014). Este 

distrito tem um grande potencial para turismo ecológico, ainda por explorar, com 1.500 km2 do 

Parque Nacional do Limpopo (PNL) integrado na Área de Conservação Transfronteiriça do 

Limpopo (GdM, 2014). Cerca de 60% da população é colocada na categoria de "camponês" e sua 

a actividade dominante é a criação de gado. O distrito tem cerca de 4.000 explorações agrícolas, 

com uma área média de 1,9 hectares, sendo cerca de 92% das culturas alimentares produzidas 

em sistema de sequeiro (GdM, 2014). 

 

Em termos de infra-estruturas, este distrito beneficia de ligações a estradas principais nacionais e 

tem uma barragem (em processo de reabilitação) que oferecem maior potencialidade económica 

para a exploração das fontes de água e do alto potencial de biodiversidade. Além disso, o Governo 

afirma que existem terras ociosas e "marginais", que fazem desta região um alvo bastante 

estratégico para a implementação de investimentos agrários e energéticos.  

 

Pela existência de uma multiplicidade de projectos na mesma extensão de terra, esta área de 

estudo permite realizar uma análise intersectorial, pois retrata dinâmicas inter-relacionadas de 

usurpação de terras, em particular no que diz respeito ao acesso e controlo dos recursos.  
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O trabalho de campo foi realizado entre 2018 e 2019, com alguma actualização em 2021, tendo-

se recolhido dados primários utilizando uma combinação de métodos: (i) entrevistas semi-

estruturadas; (ii) recolha de dados secundários junto ao Serviço Distrital de Actividades 

Económicas (SDAE); e (iii) observação não-participante. Adicionalmente, foi usada a análise 

documental de forma complementar, incluindo de relatórios e estratégias nacionais. 

 

No total, foram realizadas 25 entrevistas para analisar o caso do Distrito de Massingir, incluindo 

a chefes de agregados rurais, representantes do Parque Nacional Limpopo (PNL), representantes 

do governo local e representantes de plataformas da sociedade civil no distrito. Além disso, foram 

realizadas entrevistas em Maputo, onde estão sediadas algumas Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs) e académicos que trabalharam directamente com as comunidades afectadas.  

 

Todas as entrevistas visaram compreender o contexto, o processo e as implicações do processo 

de aquisição e realocação de terras. As entrevistas realizadas com os agregados familiares visavam 

compreender como é que esta onda de procura e expropriação de recursos (incluindo terra, água 

e outros recursos florestais) moldou os meios de subsistência rural, com implicações nos seus 

rendimentos e no seu bem-estar geral. Foi-lhes também pedido que fizessem uma descrição e 

comparação entre as suas estratégias de subsistência e sobrevivência antes e depois da onda 

expropriação. A observação não-participante incluiu visitas às famílias que vivem dentro do PNL, 

às famílias que vivem nas áreas de reassentamento fora do parque, e à zona tampão guiada pelas 

próprias famílias rurais, para perceber o contexto das suas condições de vida e estratégias de 

subsistência. 

 

Para o tratamento dos dados primários qualitativos recolhidos, foi realizada a transcrição de 

entrevistas e notas de campo para permitir a utilização do rastreio de processos como principal 

ferramenta para analisar o corpo de dados recolhidos (Bennett e George, 2005). O principal 

objectivo deste exercício foi identificar a causalidade e retratar as ligações entre os processos e 

os resultados inter-relacionados. Paralelamente, para complementar a análise qualitativa de 

dados, foi realizada uma análise documental. Foram recolhidos, analisados e cruzados, em 

conjunto, outros documentos governamentais e não-governamentais, avaliações relativas à 

estratégia nacional de conservação e, em particular, as dinâmicas agrárias do Distrito de 

Massingir, as Estratégias Nacionais de Desenvolvimento Rural e Turístico, bem como outros 

documentos relevantes, analisados exaustivamente e cruzados com as conclusões empíricas. Ao 

analisar os dados empíricos e os resultados da análise documental, os dados recolhidos foram 

sistematizados e sintetizados nos quadros 1 e 2. 

 

 

3. DISTRITO DE MASSINGIR: BIODIVERSIDADE, FONTES DE ÁGUA E TERRA "MARGINAL" 

 

3.1 Fontes de Água: Barragem de Massingir, Rio Dos Elefantes e Deslocamento 

 

A potencialidade das fontes de água no Distrito de Massingir é bastante perceptível. Os principais 

rios que atravessam o distrito são o Rio dos Elefantes e o Rio Mazimulhpe, ambos de caudal 

permanente. Há também oito rios e dez lagoas no distrito GdM (2014). No entanto, apenas cerca 

de 6% da população tem acesso a água canalizada em casa. Cerca de 42% da população acede à 

água de fontes não-melhoradas, no rio ou nos lagos. De acordo com os últimos registos oficiais, 

cerca de 7% da população tem acesso à electricidade GdM (2014). 
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A Barragem de Massingir está localizada no rio dos Elefantes (próxima da Vila de Massingir – veja 

o mapa do Distrito de Massingir no Mapa 1). A construção da Barragem iniciou em 1972, antes 

da independência, e a sua abertura oficial foi em 1977 (GdM, 2014). A construção da barragem 

implicou a deslocação de uma comunidade que se havia estabelecido ao longo do rio, o que 

facilitava a prática da pecuária e agricultura de subsistência. Em 1977, esta comunidade foi 

realocada para uma nova área chamada Mavodze (Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Distrito de Massingir: PNL (Parque Nacional do Limpopo), zona tampão, barragem, área 

do projecto de biocombustível e áreas de reassentamento (GdM, 2014). O PNL é representado 

pela cor verde escura e a zona tampão do parque pela cor verde-claro. A Barragem Massingir está 

localizada no portão de entrada do parque, ao lado da vila de Massingir. O projecto ProCana seria 

implementado na área vermelha, coincidindo com a área de reassentamento, pelo que, as pessoas 

foram reassentadas em comunidades circunvizinhas.  
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Esta barragem foi projectada com múltiplos objectivos, incluindo irrigação agrícola e produção 

de energia hidroelétrica. A barragem tem o potencial para irrigar 90.000 hectares, superior aos 

30.000 hectares do maior sistema de irrigação em Moçambique em Chókwé (Biodinâmica, 2019). 

Depois de um acidente hidráulico (ruptura do betão provavelmente devido à pressão da água)3 

em 2008, a Barragem carecia de reabilitação. Até aos últimos dias, de acordo com o site oficial do 

Ministério da Economia e Finanças4, o Governo conseguiu obter financiamento suficiente para 

cobrir os custos da reabilitação através do Banco Africano de Desenvolvimento (total de 33 

milhões de dólares). Segundo o Ministro da Economia e Finanças, o projecto de reabilitação 

financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento visa principalmente impulsionar a produção 

e a produtividade agrícola e produção de energia elétrica. Além disso, prevê-se também que a 

infra-estrutura contribua para reduzir o impacto das alterações climáticas, melhorando a gestão 

e a disponibilidade de recursos hídricos (MEF, 2018).  

 

3.2. Biodiversidade: Conservação, Parque Nacional do Limpopo e Segunda Onda de 
Deslocamentos 

 

O lado Oeste do Distrito de Massingir é limitado pelo Kruger National Park (KNP) da África do 

Sul, cobrindo aproximadamente 20.000 Km2. Tanto a fronteira moçambicana como a do 

Zimbabwe, fazem parte das rotas migratórias dos animais do KNP. Segundo o Administrador do 

PNL, o Parque (área verde escura do mapa – Figura 1), criado em 2001, tem como objectivo alargar 

os ecossistemas e promover a conservação dos recursos biológicos e não-biológicos para o bem-

estar da comunidade ou da humanidade. O Parque tem uma área de 10.000 km2, abrangendo o 

Distrito de Massingir (2.100 km2), o Distrito de Chicualacuala (6.400 km2) e o Distrito de Mabalane 

(1.500 km2). Este último também faz parte da Área de Conservação Transfronteiriça do Limpopo, 

estabelecida em Dezembro de 2002 através de um Tratado entre a República de Moçambique, a 

República da África do Sul e a República do Zimbabwe, cobrindo uma área de 35.000 km2 no total 

(GdM, 2014). 

 

O documento de avaliação da Agence Française de Développement (AFD) (Basin e Quesn, 2016) 

refere que a fauna excedente no KNP, as formações florais quase intactas no PNL, combinadas 

com a fauna dizimada durante a guerra em Moçambique, contribuíram para a criação do parque 

transfronteiriço. Portanto, este tratado inclui actividades como: (i) desenvolvimento de instalações 

turísticas, tais como ecoturismo, aventura, desportos náuticos e cultura; (ii) remoção das vedações 

entre a fronteira entre o KNP e o PNL e a transferência de 5.000 animais do KNP para o PNL; (iii) 

a construção de uma vedação para separar a fauna bravia da zona tampão comunitária; (iv) 

reassentamento de 1.200 famílias (actualmente este número é superior, embora ainda sem 

estimativa clara) e implementação de vários programas comunitários que visam compensar a 

perda de recursos florestais; entre outros5. Este processo de reassentamento é considerado um 

dos mais prolongados relacionados com a conservação na África Austral (Lunstrum, 2016). E 

prossegue ainda hoje .  

 

Uma das comunidades a ser deslocada é a comunidade de Mavodze, as mesmas famílias que 

foram realocadas há mais de 30 anos para dar espaço à construção da Barragem de Massingir. 

Por outras palavras, o mesmo grupo de pessoas está a atravessar uma segunda onda de 

 
3 Veja o relatório da comissão de inquérito em 

https://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d98324.pdf  
4 http://www.mef.gov.mz/index.php/destaques/53-acordo-entre-governo-e-o-bad-garante-o-funcionamento-pleno-da-

barragem-de-massingir (acedido em 22 de Julho de 2019). 
5 http://www.limpopopn.gov.mz/about.php?header=elephant (accessed on 22nd July 2019). 

https://www.open.ac.uk/technology/mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.mozambique/files/pics/d98324.pdf
http://www.mef.gov.mz/index.php/destaques/53-acordo-entre-governo-e-o-bad-garante-o-funcionamento-pleno-da-barragem-de-massingir%20(acedido%20em%2022%20de%20Julho%20de%202019).
http://www.mef.gov.mz/index.php/destaques/53-acordo-entre-governo-e-o-bad-garante-o-funcionamento-pleno-da-barragem-de-massingir%20(acedido%20em%2022%20de%20Julho%20de%202019).
http://www.limpopopn.gov.mz/about.php?header=elephant%20
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expropriação de terras e recursos. Até ao momento, apenas duas comunidades de dentro do 

parque foram reassentadas, e cinco comunidades (incluindo Mavodze) permanecem dentro da 

área de conservação onde a fauna bravia está sendo promovida. Todas estas actividades, 

incluindo a criação da zona tampão do Parque, são apoiadas por doadores estrangeiros. 

 

O apoio ao desenvolvimento do PNL iniciou em 2001 no âmbito de uma abordagem regional e 

multi-doador integrada: 6,1 milhões de euros do Kreditanstalf für Wiederaufbrau (KfW) para 

financiar as reinstalações e 11 milhões de euros da AFD. O Banco Mundial esteve envolvido numa 

fase anterior, com apoio direccionado ao apoio institucional ao PNL através da criação da 

instituição nacional de conservação – ANAC (Administração Nacional de Áreas de Conservação). 

O apoio da AFD teve três grandes objectivos (Basin e Quesn, 2016): (i) restaurar e preservar a 

biodiversidade do PNL (1,7 milhões de euros), implementação de instalações turísticas, proteção 

da biodiversidade, investigação ecológica e programas de monitorização e gestão ecológica; (ii) 

melhorar os meios de subsistência e o nível de vida dos habitantes da zona tampão do PNL (8 

milhões de euros); e, (iii) reforço da capacidade administrativa do PNL (0,7 milhões de euros). 

 

Dois pontos principais devem ser sublinhados no âmbito das estratégias dos doadores 

internacionais e do próprio Parque: a promoção do desenvolvimento turístico e da zona tampão. 

De acordo com o plano oficial do PNL (PNL, 2011), o principal objectivo para o desenvolvimento 

turístico no parque é "fazê-los [turistas] virem, mantê-los dentro e mantê-los ocupados". O 

primeiro conjunto de actividades está relacionado com a criação de pontos de entrada 

estratégicos e estradas para dar acesso ao Parque. Depois, é feita a criação de parques de 

campismo e instalações de alojamento em todo o Parque. As instalações de alojamento (de 3, 4 

ou 5 estrelas) serão realizadas oferecendo concessão a investidores privados de 8.000 a 10.000 

Ha. As actividades destinadas a "manter os turistas ocupados" incluem safaris e outras actividades 

relacionadas com a terra e a pesca (através de concessões na Barragem de Massingir) e outras 

actividades relacionadas com a água (PNL, 2011). Até agora, o número de turistas tem oscilado 

entre 20.000 e 25.000 por ano (PNL, 2011). 

 

Por outro lado, para manter a biodiversidade, a fauna, a flora e os ecossistemas à altura das 

exigências de conservação e do sector do turismo, a função de proteção da zona tampão é 

particularmente determinante. A zona tampão rodeia toda a área do PNL, e está representada no 

mapa em cor verde mais clara (ver Figura 1). De acordo com a avaliação feita pelos consultores 

da AFD (Basin e Quesn, 2016), mais de 20.000 pessoas estão estabelecidas na zona tampão. O 

apoio da AFD visa implementar sistemas de irrigação, adopção de agricultura inteligente ao clima 

para a produção de alimentos, e um mecanismo de microcrédito para aumentar o rendimento 

das famílias rurais. 

 

3.3. Terreno "Marginal": Produção de Biocombustíveis do ProCana e conflitos terrestres 
 

O governo moçambicano tem vindo a promover activamente a produção de biocombustível no 

país desde a aprovação da maior parte da legislação e regulamentação relativas a biocombustíveis 

em Moçambique, que são lideradas pela principal política "Estratégia e Política Nacional de 

Biocombustíveis". Uma publicação oficial do Ministério da Energia (2019) refere que estão em 

curso várias actividades para materializar grandes projectos de produção de biocombustíveis e 

bioetanol, respectivamente, em especial a construção de uma central de biocombustíveis no 

Distrito de Massingir, na província de Gaza – o denominado projecto ProCana. 
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A empresa implementadora do Procana, sediada em Londres, adquiriu 30.000 hectares perto da 

barragem (na zona vermelha mais próxima da cidade menor de Massingir – ver Figura 1). Este 

projecto foi aprovado em 2009 como um projecto de investimento com o objectivo de acomodar 

uma plantação de cana-de-açúcar/etanol, criar 7.000 postos de trabalho directos, seguindo uma 

estratégia mista de produção directa e contratação de outgrowers de cana-de-açúcar (Borras et 

al, 2011), e seguindo a estratégia governamental de Moçambique de biocombustíveis para 

acomodar e acompanhar objectivos globais ambientais no que se refere à substituição de 

combustíveis fósseis para a redução de emissões de GEE. 

 

Vários documentos oficiais do governo afirmam que a barragem deverá satisfazer a procura de 

água do projecto de biocombustível. A área de 30.000 hectares, que se esperava ser irrigada pela 

Barragem e usada pelo projecto ProCana, foi exactamente a área inicialmente indicada para 

reassentar as comunidades residentes dentro PNL. Questiona-se, portanto, a ociosidade e 

“marginalidade” de terras reclamada pelo governo em relação à região. Na verdade, estas terras 

constituem, como Borras et al (2011) referem, terras com potencial agrícola para produção 

agrícola, estrategicamente localizadas perto de fontes de água (Barragem de Massingir e Rio dos 

Elefantes) e de infra-estruturas (estradas e auto-estradas nacionais). Na verdade, estes 30.000 

hectares já eram usados pelas comunidades circunvizinhas para a produção de alimentos e como 

área de pastagem comunitária, para além de constituir fonte de recursos florestais determinantes 

para subsistência rural e uma das principais vias de acesso à vila de Massingir.  

 

Mas, dois anos depois da concessão do DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), este 

foi revogado, e a empresa perdeu o direito de uso de terra. Entre várias especulações, diz-se que 

foi devido a atrasos na implementação do projecto, crise financeira global de 2007/8, atraso na 

reabilitação da barragem, entre outros. No entanto, um investidor novo e maior (em termos de 

volume de investimento) mostrou interesse: Massingir Agro-industrial (MAI), uma parceria entre 

uma empresa sul-africana e um investidor nacional. Similarmente ao ProCana, não se concretizou. 

O governo publicou um comunicado a aprovar a dissolução do DUAT do MAI, alegando que a 

empresa não cumpriu o plano de negócios proposto.  

 

No geral, nas últimas décadas, o Distrito de Massingir foi alvo de procura de terra para diversos 

fins (concorrentes ou não). Isto exige uma compreensão mais profunda sobre a dinâmica da 

política de terras e de alocação de terras na região, identificando as suas implicações no uso de 

terras e subsistência rural.  

 

 

4. GESTÃO E USO DE TERRAS NO DISTRITO DE MASSINGIR: MÚLTIPLAS ONDAS DE 

USURPAÇÃO DE RECURSOS 

 

4.1. Usurpação de recursos no contexto de projectos de conservação  

 

Em relação à usurpação de recursos no contexto de alcançar objectivos ambientais, e, em 

particular, em áreas de conservação, duas das principais perdas estão no cerne deste processo 

específico de desapropriação: a terra e a restrição de acesso aos recursos florestais e ecológicos. 

Estudos mostram como a restrição de acesso aos recursos é justificada por narrativas de 

degradação e luta contra as alterações climáticas, legitimando, deste modo, este processo de 

usurpação de recursos, muitas vezes sem compensação adequada, enquanto o sector do 

ecoturismo gera lucros, como mostram Benjaminsen e Bryceson (2012) no caso de áreas de 

conservação na Tanzânia.  
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No contexto africano, em particular no caso da Tanzânia, onde foram designadas áreas crescentes 

para a conservação da vida selvagem, marinha e costeira, há uma clara tendência para o aumento 

dos processos de acumulação por desapropriação que utilizam as narrativas de degradação e a 

implementação do que se considera de "conservação baseada na comunidade" para apoiar a 

transferência de terras de camponeses ou da população rural para actores económicos que 

procuram. e facilmente obtêm. rendas e lucros (Benjaminsen e Bryceson, 2012; Gardner, 2012).  

 

Além disso, casos específicos de ecoturismo criados através da apropriação de terras mostram 

como as políticas e discursos ambientalistas podem ser utilizados para facilitar processos de 

realocação de áreas de conservação que acabam por minar os direitos sobre terras dos agregados 

familiares, como os camponeses e as comunidades que vivem à base da agricultura de 

subsistência e criação de gado (Bluwstein, 2017).  

 

É importante clarificar a distinção entre "usurpação de terras" e "usurpação de recursos". A 

usurpação de terras refere-se à apropriação de terras e de todos os recursos nela existentes; a 

"usurpação de recursos", com uma abordagem mais territorial e abrangente, refere-se à 

apropriação de recursos tangíveis e intangíveis que incluem, mas vão para além dos, situados 

dentro do bloco de terras; refere-se a recursos (tangíveis e intangíveis) que já foram acedidos 

antes de o bloco de terra ser apropriado. Alguns exemplos seriam o acesso a bens, rios, lagos, 

florestas, biodiversidade na envolvente do bloco de terra, ou o mais fácil acesso a recursos hídricos 

ou florestais de maior qualidade, ou mesmo o acesso a sítios espirituais/tradicionais, cidades e 

serviços públicos, etc. 

 

Por outro lado, os projectos de conservação podem se interrelacionar com outros sectores, como a 

mineração, como ilustra o caso do Sudeste de Madagáscar; embora estes constituam tipos distintos 

de uso de terras, podem existir ligações e interdependências entre eles. Neste caso, o envolvimento 

de uma empresa mineira na conservação, como a Rio Tinto/QIT Madagascar Minerals reservou áreas 

protegidas para preservar a biodiversidade, o que, de acordo com Seagle (2012), constituiu um 

processo interdependente de acesso e aquisição de terras e, naturalmente, parte da sua estratégia 

de legitimação.  

 

Neste contexto, este texto procura compreender a convergência de condutores de expropriação 

numa região específica, analisando os padrões de mudanças de uso da terra e das relações de 

propriedade. Em relação a essa questão, Borras e Franco (2012) identificaram quatro tipologias 

principais que potencialmente captam a diversidade e complexidade da mudança de uso da terra: 

(i) de produção alimentar (em pequena escala para subsistência) para produção de alimentos (em 

maior escala para comercialização); (ii) de produção alimentar (em pequena escala para 

subsistência) para produção de biocombustíveis; (iii) de produção não-alimentar para produção 

alimentar (em maior escala para comercialização); (iv) de produção não-alimentar para produção 

de biocombustíveis.  

 

No que diz respeito às mudanças nas relações imobiliárias, Borras e Franco (2012) discutem até 

que ponto o acesso e o controlo da terra são moldados entre as classes e grupos sociais 

dominantes (investidores, elites políticas e económicas), se é considerado propriedade privada de 

jure ou de facto. Assim, os autores constituíram quatro padrões principais em relação às mudança 

das relações de propriedade da terra: (i) Tipo A – redistribuição de terras de classes privadas ou 

do Estado para agregados familiares rurais – reforma redistributiva da terras; (ii) Tipo B – 

redistribuição de terras de classes privadas ou do Estado para agregados familiares rurais, mas a 

entidade privada é compensada pelo Estado; (iii) Tipo C - a não-redistribuição que constitui a 
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manutenção do status quo, caracterizado por desigualdade e exclusão; iv) O tipo D – 

(re)concentração que ocorre quando transferência de terras resulta na concentração do acesso e 

do controlo nas classes sociais dominantes, envolvendo, ou não, a plena propriedade.  

 

4.2. Alterações no Uso da terra e nas Relações de Propriedade no Distrito de Massingir: 
extensão da tipologia de Borras e Franco 

 

No caso do Distrito de Massingir, a elevada quantidade de terras expropriadas, quer se trate para 

conservação ou para produção de biocombustíveis, implicou alterações no uso e acesso à terra, 

tendo em conta as especificidades dos direitos de propriedade no contexto de Moçambique. De 

acordo com a Lei de Terras de 19/97, a terra é propriedade do Estado e não pode ser, de forma 

alguma, alienada. Para efeitos de aquisição de terra para investimentos, o investidor pode obter: 

(i) DUAT temporário: o investidor tem o direito de utilizar a terra e tem um prazo de dois anos 

para implementar o projecto e plano de exploração, na base dos quais foi concedido o DUAT; 

depois disso, o investidor poderá obter o (ii) DUAT permanente: se o projecto for implementado 

em conformidade, pelo qual o investidor tem o direito de usar a terra até 50 anos renováveis. 

Ambos implicam que, no caso de existirem habitantes locais nessa zona, estes devem ser 

reassentados e compensados, assegurando a manutenção ou a melhoria dos seus meios de 

subsistência e qualidade de vida. 

 

Aplicando a tipologia de Borras e Franco (2012) o caso de Massingir ilustra diferentes padrões em 

relação às mudanças no uso da terra. O primeiro padrão caracteriza-se pela tipologia "de 

produção alimentar (em pequena escala para subsistência) para produção de biocombustíveis”, 

uma vez que 30.000 hectares de pastagem e terras agrícolas para produzir alimentos para os 

habitantes locais foi apontado para a produção de etanol na região de Banga (ver Figura 1). 

Apesar das sucessivas falhas de potenciais investidores, o terreno é atualmente considerado um 

terreno de "reserva" para a implementação de um projecto similar, que aguarda investidor. 

 

O segundo padrão principal é a transformação da terra usada para produzir alimentos para uma 

terra para uso “amigo do ambiente”, o que nos leva a outro padrão de mudança de uso da terra, 

“de produção alimentar (em pequena escala para subsistência) para biodiversidade”, que se pode 

verificar de duas formas: (i) transformação directa de terras usadas para produzir alimentos para 

áreas de conservação com investimentos eco-turísticos (nomeadamente o Parque Nacional 

Limpopo); e, (ii) transformação indirecta de terras usadas para produzir alimentos para a terra 

utilizada para proteger a biodiversidade da zona de conservação, no caso das áreas circundantes 

do parque (a chamada "zona tampão").  

 

As áreas na zona tampão do Parque ainda têm como objectivo produzir alimentos, mas com 

técnicas “climate-smart”, impostas pelo parque e seus doadores, para proteger e reproduzir a 

biodiversidade e os ecossistemas do parque. Este padrão de mudança de uso do território ainda 

é relevante na esfera comercial porque visa, em última análise, reforçar a acumulação através do 

sector do turismo a desenvolver no parque, e para, potencialmente, posterior venda de créditos 

de carbono (através da captação de carbono desta área de conservação).  

 

No que diz respeito à segunda esfera da tipologia, nomeadamente as mudanças nas relações de 

propriedade, verifica-se a perda de controlo e acesso à terra por habitantes locais (camponeses, 

pastores e agregados rurais). Para analisar as mudanças destas relações de propriedade é 

importante compreender os quatro principais grupos de pessoas que foram afectadas nestes 

processos de apropriação de terras: (1) agregados familiares que residiam dentro do parque e 
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que já foram reassentados; (2) os agregados familiares que receberam as comunidades 

reassentadas nas suas terras e partilharam terras e serviços públicos – as chamadas "comunidades 

hospedeiras"; (3) agregados familiares que residem dentro do Parque e que devem ser 

reassentados, mas que resistem a este processo e continuam em negociação, continuando a 

residir no interior do parque; (4) agregados familiares que residem na zona tampão do parque e 

que devem adoptar práticas mais amigas do ambiente para proteger a biodiversidade do parque.  

 

Os grupos 1, 2 e 3 foram, de alguma forma, expropriados e perderam o controlo sobre os seus 

meios de produção e subsistência (conforme se explica no ponto 5.2). O grupo 4 é um exemplo 

típico de expropriação sem deslocação, na medida em que, não foram deslocados, mas perderam 

acesso aos recursos florestais do parque e perderam o controlo sobre as suas terras desde a 

decisão sobre como e o que produzir, e também de como utilizar os recursos à sua volta (tudo 

condicionado a proteger a biodiversidade do parque). Em resumo, o Distrito retrata padrões de 

(re)concentração de terras pois o acesso e o controlo sobre as terras estão concentrados em 

classes sociais dominantes, envolvendo a plena propriedade ou não. 

 

Da experiência do Distrito de Massingir, fica mais evidente que a terra está no centro da 

capacidade de ultrapassar várias crises capitalistas. O capitalismo contemporâneo apela a 

soluções baseadas na terra que possam, simultaneamente, responder a muitas exigências 

diferentes da conjuntura actual, em particular, dos regulamentos e políticas relacionados com as 

alterações climáticas, na sequência da realização dos objectivos paralelos (Borras e Franco, 2018): 

objectivo económico (eficiência) e objectivo ecológico (minimizar emissões), no seio do que os 

autores chamam de política de terras inteligentes ao clima (Climate-smart land politics).  

 

 

5. CLIMATE-SMART LAND POLITICS NO DISTRITO DE MASSINGIR E AS IMPLICAÇÕES PARA 

OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA RURAIS 

 

5.1. A convergência de múltiplas crises e a usurpação sinergística de recursos 

 

O surgimento de um projeto de biocombustível e a re-estabelecimento de um grande bloco de 

terra em uma área de conservação com planos de desenvolvimento de turismo, são ambos 

sustentados pelo elevado potencial do distrito em relação à fontes de água.  

 

O acesso e controlo da água (barragem, projectos de irrigação, actividades de pesca desportiva, 

entre outros usos turísticos) estão, cada vez mais, sob a responsabilidade de investidores e seus 

parceiros, e menos da população rural. Este cenário aprofundar-se-á com o arranque e 

intensificação das actividades turísticas do parque. Neste contexto, sublinha-se a concentração 

de controlo, propriedade e utilização de recursos hídricos em África, um continente que utiliza 

apenas 3,8% dos seus recursos hídricos, e onde se verifica que a terra que está sendo usurpada 

(Moyo et al, 2019).  
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Quadro 1. Usurpação de recursos em Massingir, sinergias e actores 

Usurpação que 

responde a 
Projecto Actores 

Utilização 

prévia da 

terra 

Condutor/ 

objectivos 

principais 

Novo uso 

da terra 

Crise 

energética 

Produção de 

biocombustíveis 

Investidores 

estrangeiros 

Produção/su

bsistência 

alimentar 

(gado e 

culturas 

alimentares) 

Ambiental e 

eficiência 

Projecto etanol 

agro-

extractivista 

Crise 

Ambiental 

Parque Nacional 

Limpopo 

Governo, Banco 

Mundial, AfD, 

KfW, 

Investidores 

Estrangeiros 

Produção/su

bsistência 

alimentar 

(gado, pesca 

e culturas 

alimentares) 

Ambiental e 

eficiência 

Conservação, 

biodiversidade, 

ecossistemas e 

investimentos 

turísticos 

Protecção da 

biodiversidad

e 

Sistemas de 

irrigação e 

extensão da 

"agroecologia" 

na zona tampão 

PNL, AFD, KfW, 

AFs 

Produção/su

bsistência 

alimentar 

(gado, pesca 

e culturas 

alimentares) 

Ambiental e 

eficiência 

Proteger a 

biodiversidade e 

os ecossistemas 

do PNL, a 

produção/subsis

tência alimentar 

(sob orientação 

do PNL e seus 

doadores) e o 

turismo 

Água/ 

Energia 

Reabilitação da 

Barragem de 

Massingir 

BAD, Governo 

Produção/su

bsistência 

alimentar 

(gado, pesca 

e culturas 

alimentares) 

Ambiental e 

eficiência 

Irrigação a 

projetcos 

pequenos, 

médios e de 

grande escala 

(incluindo 

produção de 

biocombustíveis 

e zona tampão), 

turismo e 

produção de 

energia 

Fonte: Dados recolhidos no terreno (entrevistas com AFs e líderes comunitários) e Estratégias e 

Relatórios do Governo. 
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Considerando a coluna "Novo uso de terra", compreende-se como estes projectos estão 

interligados e como cada um beneficia com a implementação dos outros. Embora possam parecer 

diferentes actores competindo pelo mesmo bloco de terra, estes estabelecem um processo de 

usurpação sinergística de recursos não só através da expropriação dos mesmos, como também 

através do controlo destes. Este conjunto de recursos, incluindo terra, água e biodiversidade, 

maximizam e respondem aos interesses de todos os intervenientes, quer se trate de lucros e/ou 

de objectivos ambientais (redução de emissões e/ou captura de carbono).  

 

Por outro lado, embora os objectivos declarados (eficiência e ambientais) estejam presentes em 

todos os projectos, os factores “ambiental” e “conservação” são determinantes e constituem o 

denominador comum destes processos de usurpação e controlo de recursos, seguindo as 

tendências internacionais de políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, por 

outras palavras, projectos e investimentos climate-smart.  

 
5.2. Climate-smart land politics e implicações para a subsistência rural 

 

O quadro 1 apresenta um resumo das tendências de usurpação de terras/recursos que se 

verificam no Distrito de Massingir. As justificações/discursos ambientais são o denominador 

comum. No contexto dos debates sobre a usurpação de terras relacionada com a crise ambiental, 

abordam-se as dinâmicas da apropriação da natureza para fins ambientais, a chamada “usurpação 

verde” (green grabbing) (Fairhead et al, 2012). As implicações incluem o impedimento de realizar 

as práticas de subsistência, restrição de utilização de recursos florestais e a reestruturação das 

relações laborais (Fairhead et al, 2012). Isto alinha-se com as tendências verificadas no Distrito de 

Massingir. 

 

Por isso, é importante reflectir sobre as implicações de usurpação de recursos com base em 

criação de sinergias entre os diferentes “usurpadores”, olhando tanto para processos de 

expropriação para fins lucrativos como para os fins ambientais. A lógica neoliberal de distribuição 

e alocação de recursos passa de apenas se basear no agente económico mais "eficiente" e/ou 

"competitivo", para priorização do agente/uso menos poluidor ou mais ecológico (mas, ao 

mesmo tempo, mais eficiente) (Borras e Franco, 2018).  

 

Assim, os padrões de alocação de terras no Distrito de Massingir são um exemplo de como a 

utilização de terra inteligente ao clima se concretizaria e, ao mesmo tempo, responder à 

convergência de múltiplas crises. Todo este processo é implementado de forma não participativa 

e, na verdade, imposta aos residentes nestas áreas, os quais devem mudar os seus modos de vida 

para acomodar objectivos globais ambientais e energéticos (e económicos). Neste contexto, o 

líder comunitário ainda residente dentro do Parque afirmou: 

 

Vivemos uma boa vida de 1977 a 2001. Até tínhamos terra de pastagem suficiente para 

o nosso gado. Mas, em 2001, alguns representantes do governo vieram e informaram-

nos que este lugar, que era uma concessão de caça antes, será transformado num 

Parque Nacional. Não concordámos com isso. Estamos habituados a viver aqui. A outra 

comunidade que vivia dentro do parque foi reassentada e estão agora numa situação 

muito má; receberam compensação, mas não é suficiente! 
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Estas são as palavras de um líder que prefere viver dentro do parque, confrontando 

constantemente a vida selvagem a ser deslocado para algum lugar onde os recursos são escassos. 

Assim, pouco a pouco, os recursos e as terras agrícolas disponíveis nesta área, em particular, estão 

a tornar-se cada vez mais escassos para os habitantes locais que deles dependem como principal 

meio de subsistência. 

 

Para compreender como os meios de subsistência das populações rurais são moldados por estes 

processos predatórios, deve-se compreender como era o conjunto de meios de subsistência e de 

que forma foram transformados. De acordo com os dados primários recolhidos junto das famílias 

rurais, no Distrito de Massingir, a maioria dos agregados familiares dedica-se às seguintes 

actividades: (i) criação de bovinos; ii) agricultura; iii) caça; e, iv) pesca. Além disso, as famílias rurais 

seguem aquilo a que Bryceson (1990) chamou de diversificação das estratégias de subsistência 

rural, referindo-se à tendência dos habitantes rurais para expandirem as suas fontes de 

rendimento e não dependerem apenas da agricultura de subsistência. Estes engajam-se em 

actividades comerciais locais, aos recursos florestais, além do trabalho sazonal na vizinha Africa 

do Sul –através da fronteira dentro do Parque. 

 

Por conseguinte, é muito comum que estas famílias rurais se envolvam noutras actividades, como 

o emprego (nas zonas urbanas ou mesmo o emprego intracomunitário) para satisfazer as suas 

necessidades de subsistência e até mesmo a sua reprodução. 

 

Para além da venda de mão-de-obra, os dados empíricos mostraram que a maioria deles se 

dedica a actividades comerciais como (i) venda de bebidas alcoólicas; (ii) produção e venda de 

carvão; (iii) fornecimento de serviços de saúde tradicionais; entre outros. O conjunto de 

estratégias adoptadas por cada agregado familiar será então determinado pela quantidade de 

terra e mão-de-obra disponível para esse agregado familiar, variando ao longo do tempo. O que 

aconteceu, então, a este conjunto dinâmico de estratégias de subsistência dos habitantes do 

Distrito de Massingir ao enfrentar esta priorização de projectos inteligente ao clima para a 

alocação de terras e outros recursos? Quando questionado sobre este assunto, um camponês 

respondeu da seguinte forma: 

 

No passado, conseguimos caçar, podíamos comer carne, mas, agora, já não temos esse 

direito de caçar. No passado, quando era uma estação seca, podíamos caçar, vendê-la, 

para que pudéssemos pagar algumas despesas para as crianças nas escolas, por 

exemplo. A minha mulher é curandeira. Na semana passada, fomos ao mato à procura 

de plantas medicinais, mas os inspectores do Parque apanharam-nos e disseram-nos 

para voltarmos, disseram que não podíamos colher as plantas medicinais. Até a lenha 

tem um limite.  

 

Para analisar de forma mais abrangente, apresenta-se um resumo da experiência dos quatro 

grupos de agregados familiares que sofrem algum tipo de expropriação ou que perderam o 

controlo dos seus recursos: 
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Quadro 2.  Comunidades afectadas pelos processos de usurpação de recursos no distrito de 

Massingir 

Comunidade Descrição Situação actual 
Riscos, perdas e implicações para a 

subsistência rural 

Mavodze 

Residem dentro 

do parque e em 

processo de 

reassentamento 

(fase de 

negociação) 

Enfrentam a segunda 

onda de expropriação 

Ambiente inseguro – conflitos homem-

animal: pessoas feridas, ataques ao 

gado e machambas destruídas  

Restrições à pesca, pastagem, caça e 

utilização de recursos florestais 

Sem acesso a emprego no PNL 

Macavene 

Anteriormente 

residiam dentro 

do parque, já 

Reassentados 

em Banga 

Segunda onda de 

expropriação 

Perda de terras (foram dadas parcelas 

menores para partilhar com outras 

famílias) 

Perda de fontes de água com fácil 

acesso 

Sem acesso a emprego no Parque. 

Actualmente partilham 

terras, água e os serviços 

públicos com a 

comunidade hospedeira 

Direitos reduzidos de acesso a recursos 

– dependentes da boa vontade dos 

habitantes de Banga 

Chinhangane 

(Banga) 

Sua área foi 

nomeada para 

acolher a 

comunidade 

Macavene em 

uma troca de 

compensações 

Partilha de terras e 

serviços públicos com os 

"vientes" 

Menos terra para machambas e criação 

de gado 

Aumento do risco de não ter água 

suficiente à medida que a procura 

aumenta 

Conflitos inter-e intra-comunitários 

pela escassez de recursos  

Comunidades 

da Zona 

Tampão 

(BZC) 

Residentes nas 

áreas 

circundantes do 

Parque 

Incorporados no projecto 

financiado pela AFD e pela 

KfW, incluindo irrigação e 

proteção da 

biodiversidade e 

ecossistemas do parque 

Perda de poder de decisão em matéria 

de subsistência: limitações ao número 

de bovinos e quantidade de produção 

agrícola  

Aplicação de novas técnicas agrícolas 

que requerem maior aplicação da força 

de trabalho  

Restrições à pesca, caça e utilização de 

recursos florestais 

Limitações relativas às actividades 

comerciais, tais como a produção de 

carvão 

Fonte: dados empíricos recolhidos (entrevistas com famílias rurais e líderes comunitários). 

 

A comunidade de Mavodze, embora não tenha sido ainda reassentada, foi afectada pela restrição 

de acesso a recursos a que tinha anteriormente à reconstituição do parque e, além disso, 

enfrentam agora riscos de vida devido à promoção da fauna bravia e consequente intensificação 

de conflitos entre os agregados familiares e a fauna. Para o caso de Macavene, a comunidade foi 

reassentada e perdeu o acesso aos recursos florestais; porém, foram reassentados numa área 

onde devem partilhar recursos que “pertenciam” à comunidade hospedeira, a comunidade 

Chinhangane. Consequentemente, devido à escassez dos recursos remanescentes para ambas as 
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comunidades, surgiram conflitos inter e intra-comunitários. Quando questionado sobre o bem-

estar da comunidade recentemente reassentada, o seu líder respondeu: 

 

As coisas mudaram. Primeiro, colocam-nos numa área que pertence a outras pessoas, 

outras lideranças. Já não temos espaços para cortar madeira porque, quando vamos 

para o mato, as pessoas dizem 'não, esta é a minha área, não se pode cortar nada aqui'; 

por isso sentimo-nos limitados. A mesma situação para as zonas de prática agrícola, já 

têm proprietários. Em Macavene [a área onde viviam antes do reassentamento] 

sentíamo-nos bem. Tínhamos direitos, tinha espaço para pesquisar até tirar as coisas de 

que precisava da floresta para poder usá-las. Aqui, já não tenho essa possibilidade 

porque aqui tudo tem donos. Nós, homens, não sofríamos na compra de carne; quando 

tínhamos apetite para comer carne, íamos para o mato e apanhávamos um coelho para 

alimentar as nossas famílias, mas aqui já não acontece. Mesmo a pesca, a pesca já não 

é fácil porque as zonas a que estávamos habituados a pescar já pertencem ao PNL. 

 

Por sua vez, a comunidade hospedeira - a comunidade Chinhangane - contra-argumenta da 

seguinte forma: 

 

Quando negociámos com o parque para receber os “vientes”, entendemos que nos 

compensariam, mas não recebemos nada. Além disso, as parcelas dadas aos “vientes” 

eram terras dos residentes de Chinhangane, e eram parcelas dos residentes de 

Chinhangane. A comunidade está revoltada e quer recuperar os bens que deram aos 

“vientes”. Porque eles [residentes de Chinhangane] deram a sua terra para terem algum 

retorno positivo, mas, como isso não está a acontecer, estão a pensar em recuperar 

estes bens, tudo o que deram aos “vientes”. Talvez seja uma forma de resolver o 

problema... 

 

Por outro lado, as comunidades da Zona Tampão não foram reassentadas, mas também foram 

afectadas pela restrição no acesso a recursos e, adicionalmente, estão a passar por um processo 

involuntário de transformação dos meios de subsistência e de alteração das suas técnicas de 

produção. Embora todos estejam a passar pelo processo involuntário de transformação das 

estratégias de subsistência, cada grupo tem sido impactado de forma diferente. No entanto, todos 

eles enfrentam agora riscos no que diz respeito à produção de alimentos e obtenção de 

rendimentos suficientes para a subsistência. Como mostra o Quadro 2, mesmo as comunidades 

que não foram expropriadas e reassentadas (Banga e Zona Tampão) sofreram efeitos negativos 

na sua subsistência.  
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6. CONCLUSÃO 

 

As políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, directa ou indirectamente, 

sublinham a importância de responder a dois principais objectivos: eficiência económica e 

ecológica. Massingir espelha como estas políticas globais podem impactar no uso e alocação de 

terra em zonas rurais de países como Moçambique. As dinâmicas e sinergias criadas entre a 

implementação de um projecto de biocombustível e a reconstituição de uma área de conservação 

com metas ambiciosas de desenvolvimento turístico mostram como a usurpação sinergística de 

recursos pode acontecer como resposta à convergência de múltiplas crises.  

 

As mudanças no uso de terra e nas relações de propriedade ocorreram de uma forma que 

acomodou a criação de sinergias entre os projectos. Um exemplo claro disso é a forma como as 

fontes de água são estrategicamente projectadas para alimentar todos os projectos que se espera 

que sejam implementados: projecto de etanol, barragem, PNL, turismo e a Zona tampão. 

 

Ao revisitar a tipologia das alterações no uso da terra, bem como as alterações nas relações de 

propriedade, através da experiência do Distrito de Massingir, foram identificados dois padrões 

principais de alterações no uso da terra: (i) produção alimentar para produção de biocombustíveis 

(ProCana/projecto de etanol); e (ii) produção alimentar para a biodiversidade. Este último surge 

como o 5º padrão de mudança de uso do território que se enquadra na actual dinâmica do 

capitalismo e na procura de recursos para fins ambientais; mas que acabam por estar 

sistematicamente ligadas a objectivos económicos e de lucro, como no caso do turismo 

(ecoturismo ou turismo de natureza), entre outros. 

 

Consequentemente, as mudanças nas relações de propriedade mostram uma elevada tendência 

de (re)concentração do controlo de terras por um grupo de intervenientes: investidores privados 

e o próprio Governo. Analisando cada um dos quatro grupos de agregados familiares que 

estavam envolvidos neste processo de realocação de terras, torna-se claro que estes perderam o 

controlo dos recursos, mesmo os que não foram directamente expropriados das suas terras. 

 

Ao analisar estes processos de mudança de uso da terra e relações de propriedade, integrando 

uma lente histórica e complementando-a com uma análise aprofundada das dinâmicas actuais, 

compreende-se como os efeitos cumulativos da usurpação de recursos contribuem, cada vez 

mais, para a intensificação da escassez de recursos nas sociedades rurais. Consequentemente, a 

precariedade, a vulnerabilidade e os conflitos intercomunitários emergem ou intensificam-se à 

medida que os meios de subsistência rurais são negativamente afectados.  

 

Os riscos relacionados com a segurança e a soberania alimentares, a perda de controlo e o acesso 

aos recursos, a redução consistente do conjunto de estratégias de subsistência e conflitos 

intercomunitários são as principais implicações destas políticas de terras moldadas por objectivos 

ecológicos (redução de emissões e/ou captação de carbono). No entanto, seria relevante uma 

pesquisa mais aprofundada para compreender melhor os processos de resistência dos agregados 

familiares face a estas novas dinâmicas e a resultante escassez de recursos. Adicionalmente, há 

que ter em conta questões importantes no que se refere ao papel das elites locais na 

intensificação da diferenciação social rural nestes contextos.  
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83 Pobreza no meio rural: Situação de famílias monoparentais chefiadas por mulheres Aleia Rachide Agy Janeiro de 2020 

82 

Ascensão e queda do PROSAVANA: Da cooperação triangular à cooperação bilateral contra-

resistência / The rise and fall of PROSAVANA: From triangular cooperation to bilateral 

cooperation in counter-resistance 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2019 

81 
Investimento público na agricultura: O caso dos centros de prestação de serviços agrários; 

complexo de silos da bolsa de mercadorias de Moçambique e dos regadios 

Yasser Arafat Dadá, Yara 

Nova e Cerina Mussá 
Novembro de 2019 

80 Agricultura: Assim, não é possível reduzir a pobreza em Moçambique João Mosca e Yara Nova Outubro de 2019 

79 
Corredores de desenvolvimento: Reestruturação produtiva ou continuidade histórica. O caso 

do corredor da Beira, Moçambique 
Rabia Aiuba Setembro de 2019 

78 
Condições socioeconómicas das mulheres associadas na província de Nampula: Estudos de 

caso nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo 
Aleia Rachide Agy Agosto de 2019 

77 
Pobreza e desigualdades em zonas de penetração de grandes projectos: Estudo de caso em 

Namanhumbir - Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi Agosto de 2019 

76 Pobreza, desigualdades e conflitos no norte de Cabo Delgado Jerry Maquenzi e João Feijó Julho de 2019 

75 A maldição dos recursos naturais: Mineração artesanal e conflitualidade em Namanhumbir Jerry Maquenzi e João Feijó Junho de 2019 

74 
Agricultura em números: Análise do orçamento do estado, investimento, crédito e balança 

comercial 

Yara Nova, Yasser Arafat 

Dadá e Cerina Mussá 
Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e conflitos. 
Uacitissa Mandamule e 

Tomás Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um enclave ao serviço do 

Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 Médios produtores comerciais no corredor da beira: dimensão do fenómeno e caracterização 
João Feijó Yasser Arafat 

Dadá 
Novembro de 2018 

67 Polos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O caso de Nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara 
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Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e campesinato. Continuidade e descontinuidade de Longa Duração. 

O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
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58 
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57 
Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades – Um estudo de caso do 

distrito de Pebane, Província da Zambézia 
Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão de economia extrovertida 

em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 
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Soraya Fenita e Máriam 
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50 
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47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e Zambézia. Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de  Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise do 

desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide 

Agy e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique João Mosca e Máriam Abbas Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
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37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca 

e Máriam Abbas 
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35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na economia 

familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 
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Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na relação 
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Eduardo Chiziane Maio de 2015 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital 

em Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 
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21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
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20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 
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Dadá e Kátia Amreén Pereira 
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Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 
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João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 
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Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos por trás 

do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e 

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 
Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry Exploitation 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 

Setembro de 2013 

 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons from Ten 

Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano 

Fernandes 

Maio de 2013 

5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
João Mosca e Yasser Arafat 
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4 Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

3 Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 
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João Mosca 

e Natacha Bruna 
Novembro de 2012 

1 Porque é que a produção alimentar não é prioritária? João Mosca Setembro de 2012 



 

 

 

 

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 

• Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

• Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 

de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias 

e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

• Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 
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